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Innledning 
 
Svalbard har et arktisk klima der tundra og blomster kjemper for å overleve i karrig jord. Der den 
enes død er den andres brød. Slik naturen skal være. På nett kan vi lese; Sju nasjonalparker og 
23 naturreservat dekker to tredeler av øygruppen, og beskytter i stor grad den urørte og veldig 
skjøre naturen som preger Svalbard.  
 
Det er viktig med nasjonalparker og naturreservater. Verneområders kyster er like utsatt for søppel 
når verdenshavene fylles med plast, nett og annet skrot. Søpla følger havstrømmene og 
havstrømmene passerer Svalbard, der store mengder av søpla får sin siste hvile, hvor marin 
forsøpling blir liggende - lenge.  
 
Siden hvalfangsten i det 16. og 17 århundre har mennesker høstet fra naturen på Svalbard. I 
begynnelsen av det 19. århundre begynte gruvedriften og gjennom 100 år har Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani vært storebror i et landskap som stadig endres. Nå satses det i økende 
grad på forskning og turisme. Tundra og smeltende isbreer, sel, isbjørn og reinsdyr – hval. Alt skal 
forskes på, ses og oppleves.  
 
I dag teller vi 2100 fastboende i Longyearbyen. I tillegg kommer forskningsstasjoner, 
forskningssamfunnet NY – Ålesund, gruvesamfunnet i Barentsburg, og bebyggelsen i Svea. Her er 
det norsk lov som gjelder og hele øygruppen administreres av Sysselmannen på Svalbard.  
 

       
  
Figur 2 0g 3. Den fargerike, blå, østersurt (Mertensia maritima ssp.tenella) og strandarve (Honckenya 

peploides ssp. diffusa) vokser stedvis langs kysten på Spitsbergen. Plantene er ikke alltid lett å se og 

strandarve står på rødlisten over Svalbard-planter, om enn så lenge - på laveste kategori (NT). Vi fant dem, 

blant Q-tips og ei plastflaske. Foto: AiF 

 
 

 
 
 
 
 
 

Postet på Aktiv i frilufts facebook 
 

Vil du ha natur med eller uten plast? 
Er du en av dem som nyter godt av naturens gleder? 

Da er det muligheter for å gi noe tilbake nå. Meld deg på ett eller flere av Prosjekt Isfjordens 
tokt og bidra til å redusere marint søppel i naturen. 
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Prosjekt Isfjorden ble etablert ut ifra et samarbeid mellom flere sentrale aktører i Longyearbyen, 
Sysselmannen på Svalbard, Svalbards Miljøvernfond, Longyearbyen Lokalstyre, Store Norske, 
Visit Svalbard, Den arktiske skolesekken (Longyearbyen skole) og Longyearbyen feltbiologiske 
forening (LoFF). Med et ønske om å samarbeide, skape lokalt engasjement i egen by, vise 
virkeligheten, bidra til å gi folk den gode naturopplevelsen og dele engasjementet for kampen mot 
marin forsøpling.  
 
I Sjøområdet, nord i Longyearbyen, finner vi en liten perle av et friareal. Her er det enkelt, 
tilrettelagt for grilling, bål og sosialt samvær med byens beste utsikt mot Adventfjorden, Isfjorden, 
Hiorthfjellet og Adventdalen. Området er en yndet hekkeplass for rødnebbterna og fjæreplytten 
ses daglig langs strandkanten i sesong. Her kommer hvithval i store flokker forbi på jakt etter mat 
og her kan man nyte midnattssolens stråler og nordlysets dans. Her byr naturen på unike 
friluftsopplevelser – helt gratis, men tilsynelatende kommer det til en pris.  
 
 

  
 
Figur 4 og 5. Når søppelkassen ble full var det noen «smarte» hoder som syntes nærmeste båt kunne 
gjøre jobben. Tanken på å ta med seg søpla til mer egnet kontainer ble aldri et alternativ. Foto: AiF 

 
 
Vi er oss selv nærmest. Så hvorfor er det så vanskelig å unngå at søppel havner i naturen? Hvis 
den enkelte som faktisk bor på Svalbard og er aktive brukere av naturen ikke engang bryr seg om 
hva som skjer med søpla. Ja, da er det kanskje ordtaket «ute av syne, ute av sinn» som råder 
over enkelte folks handlinger. 
Eierløs, marin forsøpling. Det er det vi skal ta tak i. Parallellen til eid søppel er nær og i Prosjekt 
Isfjorden har vi stilt spørsmål. Men mest av alt har vi ryddet – etter oss selv og andre.   
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Å jobbe med marin forsøpling på Svalbard er ikke nytt. Sysselmannen har arrangert 
strandryddertokt siden år 2000 og har lang erfaring med strandryddetokt. Årlig kan fastboende 
søke om deltakelse på strandryddetokt i regi av Sysselmannen hvor 24 personer trekkes ut. Med 
Polarsyssel reiser disse til avsidesliggende plasser og samler inn store mengder marint søppel 
hvert år. I tillegg bidrar turistnæringen gjennom Clean Up Svalbard. Det er hovedsakelig avfall fra 
fiskerinæringen som dominerer og det avdekkes synlige spor etter dyretragedier, som for 
eksempel reinsdyr som setter seg fast med geviret i tauverk, nøter og stålvaiere.  
 
 

  
 
Figur 6 og 7. Gevir fra flere reinsdyr er festet i en og samme stålvaier. Funnet under Prosjekt Isfjordens 
første strandryddertokt i Anservika. Vaier med gevir ble båret tilbake til båten, ca. 1,2 km. Foto: AiF 

 
 
Langs kysten i Isfjordens mange fjordarmer, primært sørlig side, ser vi en virkelighet som for 
mange fortoner seg til forundring, sjokk og sinne. Den mest belastede stranden er ironisk nok 
nærmest der vi bor. Kanskje er det for vanskelig å ta innover seg. Uvitenhet, eller tanken om at 
Svalbard har urørt natur, som sitter fremst i pannelappen på mange av de som bor og besøker 
øygruppen?  
 
 
Som brukere av naturen er det på høy tid å våkne opp og begynne å gi tilbake, så det monner. 
Kanskje er det slik at flere må se, grave, erfare, og oppleve virkeligheten som ligger rett utenfor 
egen dør. Skal det jobbes forebyggende er plastprodusentenes ansvar, brukervaner og 
holdningsendringer det som kanskje gir best effekt. Men det er for sent å bare gjøre det.  
Vi vet at per i dag er den mest effektive måten å fjerne marint søppel ved å plukke den opp. Med 
tilskudd fra Miljødirektoratet har vi reist ut i naturen for å gjøre nettopp det.  
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Tokt 1 Gipshuksletta og Anservika   
 

 
 
Figur 8 og 9. Tokt 1. Med utsikt mot Billefjorden står gruppen samlet for siste arbeidsøkt for dagen. 
Anservika ble ryddet sist i 2011, men samtlige på bildet returnerte til båten med plast, glass og 

nøter/stroppebånd i «bagasjen». Foto: AiF 

 
 
 

 

Dato: 30. juli 
 
Deltakere: 46 
Koordinatorer: 3 
Isbjørnvakter: 6  
 
Km strand: ca. 4 km 
Vekt: 800 kg   
 
Vær: Sol, økende vind utover dagen.  
 
Koordinater:  
33X E529549  N8709079 
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Det er alltid med en viss spenning en iverksetter et prosjekt. Transport og sikkerhet er «cruxet» 
her i Arktis. Med store avstander og utfordrende farevann, isbjørn, våpenhåndtering og raskt 
skiftende vær. Det krever en del forarbeid å arrangere strandryddertokt på Svalbard. HMS plan, 
risikoanalyse og arbeidsinstrukser. Møter, telefoner og spørsmål. Informasjon til deltakere, innkjøp 
av utstyr, klargjøre utstyr, chartre båt. Bruk av helikopter krever planlegging og søknader. 

Prosjekt Isfjordens første tokt ble gjennomført søndag 30. juli. Vi var usikre hvor mye søppel vi 
ville finne, men etter første tendring var beskjeden over VHF: "ta med tre big bager - det er masse 
søppel her!". Trist er det, og oppgaven er viktig.  

Etter endt dag, sto det to big bager med plast og metall på stranden, samt et gammelt og rustent 
oljefat med olje som måtte løftes ut med helikopter. Resten fikk vi med på båten og avfallet ble 
trygt levert hos gutta på avfallsanlegget.

 

 
 
Figur 10. En av isbjørnvaktene fra Longyearbyen Hundeklubb står på en høyde med utsikt over Anservika 
og Billefjorden. Stranden blir sjekket for isbjørn før folk slipper til for å rydde. Ved vannet står det også 
isbjørnvakter, for sannsynligheten er like stor for at bamsen kan komme svømmende. Foto: AiF 
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Figur 11. I samarbeid med Wageningen Economic Research (WECR) and NORUT ønsket Aktiv i friluft å 
bidra til kartleggingen av marin forsøpling på Svalbard. 10 personer går gjennom 100 meter oppmålte 
strand på Gipshuksletta. Totalt ble det funnet 899 gjenstander innenfor 100 meter på denne stranden.  
Foto: AiF 
 

 

  

Figur 12. All marint søppel som 
blir plukket opp innenfor 100 
meter blir kategorisert og tatt 
bilde av for analyse. Dette bildet 
viser marin forsøpling, samlet 
på Worsleyhamn, Liefdefjorden, 
nord på Spitsbergen i anledning 
WECRs tur sommeren 2017. 
 
 
 
 
 
 
Foto: Wouter Jan Strietman 
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Tokt 2 Grønnfjorden  

 

Figur 13 og 14. Prosjekt Isfjordens camp på 
Kokerineset i Grønnfjorden.   Foto: Elin 
Dolmseth 

Dato: 11. – 13. august 
 
Deltakere: 25 
Koordinatorer: 3 
Isbjørnvakter: 5 
 
Km strand: ca. 11 km 

Vekt: 1000 kg 
 
Vær: Sol, skiftende vindforhold, regn 
søndag  
 
Koordinater:  
33X E479155  N8663824 
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Planer er gode å ha, men sørg for at plan B, C og D er tilgjengelig. Vi gjorde oss noen erfaringer 
på dette gjennom sommeren og prosjektets andre tokt skulle vise seg å være starten på 
alternative reisemål grunnet vind. Med bruk av zodiak (gummibåt) til tendring gir det begrensning 
på hvor mye bølger det kan være ved ilandstiging og det gjelder ikke bare ilandstigning. Vi sto jo 
også ansvarlig for å få med deltakerne tilbake. Utgangspunktet var tokt til Farmhamna, men i siste 
sekund ble plan B iverksatt da værgudene ville noe annet og Farmhamna hadde hatt hyppig 
besøk av isbjørn i ukene før det planlagte toktet. En død hval var strandet like ved. 

I stedet fikk fire strender i Grønnfjorden et lite løft denne helgen. Camp ble etablert ved 
Kokerineset vis a vis Barentsburg og derfra ryddet vi nærliggende strender. Ettersom vi var 
såpass mange deltakere ble løsningen en liten telefon over til turistinformasjonen i Barentsburg og 
på kort varsel kunne de stille med to rib båter som fraktet oss tur/retur Larvikpynten, Kokerineset 
og Minervaodden i løpet av helgen.  
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Figur 15. På arktiske øyer er marine økosystemer tett tilknyttet terrestre økosystemer. Dermed kan vi også 
ta med oss bekymringen om at marin forsøpling som transporteres i havet har en stor sannsynlighet for å 
havne langt inn i terrestriske områder, vinddrevet eller dratt innover land av svalbardrein eller fjellrev. Foto: 
AiF  
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Figurene 16 – 21. Grønnfjorden 

bar preg av mye plast og metall. 

Blant annet fant vi mange korker 

og plastflasker i dette området, 

samt typiske 

husholdningsartikler. I tillegg 

samlet vi en god del tau/garn fra 

fiskerinæringen. 

Foto: Aktiv i friluft og Elin 

Dolmseth   
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Figur 22. Gjennom prosjektet fikk alle 

deltakerne servert et varmt måltid hver 

dag. Campen i Grønnfjorden laget 

medbragt gryte og ris på bålpanna. 

Hadde man glemt tallerken ble dette 

løst ved å spikke en av drivved.  

 

 

Foto: AiF. 

Figur 23. Alt innsamlet søppel ble 

fraktet i bigbager over på Zodiac og 

heist om bord med kran på Polar Girl. 

Mannskapet på Polar Girl gjorde en 

fantastisk innsats med å få med alt vi 

hadde samlet inn og bidro gjennom hele 

prosjektet i det praktiske knyttet til frakt 

av deltakere og marint søppel.  

Samarbeidet fungerte utmerket 

gjennom hele prosjektet, grunnet 

mannskapets evne til å finne gode 

løsninger og å være fleksible.   

Foto: Helga Bårdsdatter Kristiansen 

 

Figur 24. Stort sett var det 

gutta på avfallsanlegget 

som hentet søppel på 

kaia. Men når det skortet 

på tid, var frivillig innsats 

fra en lokal helt i 

reiselivsnæringa god å 

ha.  

 

 

Foto: Helga Bårdsdatter 

Kristiansen 
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Tokt 3 Colesbukta  
 

 
 
 

 
Figur 25 og 26. Foto: Hanna Halvarsson  
 

Dato: 18.– 20. august 
 
Deltakere: 22 
Koordinatorer: 3 
Isbjørnvakter: 4 
 
Km strand: ca. 2 km 
Vekt: 440 kg  
 
Vær: Varierende fra sol og varmt til vind og 
kaldt fra lørdag ettermiddag. Vinden ga 
vanskeligere forhold for deltakerne. 
 

Koordinater: UTM33X: E499860, N8669940 

- UTM33X: E500370, N8671520 
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Colesbukta ligger omtrent midtveis mellom Adventfjorden (Longyearbyen) og Grønfjorden 
(Barentsburg). Området har et rikt planteliv og mange kulturminner etter både fangst og gruvedrift 
på slutten av 1800 tallet – starten på 1900 tallet. Med stedets gamle og forlatte bygninger er 
området særegent. Med kulturminner spredt over et større området ble det derfor ekstra viktig å 
være oppmerksom på plassering av camp og ikke minst hva man plukket med seg langs stranden. 
Også denne helgen endte toktet med plan B da kraftig vind fra vest gjorde det umulig å komme i 
land på opprinnelig planlagt lokasjon, Kapp Linné og Isfjord Radio.  
 
Med god avstand fra kulturminner ble camp etablert og både store og små ga liv til Colesbukta 
denne helgen. Med barn med på laget blir leken med inn i strandrydding og tilbakemeldingene er 
klare «Det føles tilfredsstillende å fjerne søppel fra naturen».  
 
 

 
Figur 27. Colesbukta.         Foto: Hanna Halvarsson 
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Figurene 28 – 30. Det ble gravearbeid etter både plast og garn. Tungt fysisk arbeid i arktisk luft gjør det 
ekstra godt å kunne krype inn i lavvoen til kvelden når vinden blåser opp og gradestokken kryper nedover. 
Foto: AiF 
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Tokt 4 Colesbukta – Skoletur med 7. og 8. klasse 
 

 
Figur 31. Klassebilde.          Foto: Bjørn Frantzen 

 

 
Figur 32. Ankomst Colesbukta.  Foto: Bjørn Frantzen 

 
 
 

Dato: 22. august 
 
Deltakere: 80 
Koordinatorer: 2 
Isbjørnvakter: 4 
 
Km.: ca. 1 km 
Vekt: 200 kg  
 
Vær: Skyet, pent. Vind fra sørøst. 
 

Koordinater: UTM33X:  
 



   

18 
 

Longyearbyen skole ankom Bykaia i god tid og bidro til å laste utstyr om bord på «Polar Girl» før 

avgang. Gjennomgang av toktet ble gjort mens skipet gikk til Colesbukta. Der fikk deltakerne 

informasjon om sikkerhet om bord i båt, ved tendring og i land. Oppgavene til isbjørnvakter og 

landkoordinatorer ble fordelt. Siden shuttle til land tar lang tid, ble strandsoner fordelt om bord og 

orienteringer gitt til klassene etter hvert som de kom på land, ryddesone tildelt og arbeidet 

iverksatt. De som ble ilandsatt først ble tatt ut til fartøyet først slik at alle fikk like mye tid på land.  

 

 

Figur 33. Varm lunsj ble laget på stranda ved 

basen for toktet. Foto: Bjørn Frantzen 

  

 

 

Figur 34. Polarkarse 

   

Figur 35. En biologilærer ved skolen 

bidro til dypdykk innen mikroplast da 

hun brukte en død fugl som ble 

funnet som et eksempel på hva plast 

kan gjøre av skade på levende dyr i 

havet. Fuglen ble tatt med til skolen 

for desikering. Barn og lærere var 

velorganisert og mannskapet på 

Polar Girl viser igjen fleksibilitet og 

velvilje slik at transportetappen blir 

gjennomført på en meget god måte. 

Foto: Bjørn Frantzen  
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Tokt 5 Gåsøyane – Skoletur med 9 klasse – vgs  
 

   
Figur 36. Klar til rydding.        Foto: Oddgeir Sagerup  

 

 

 

    

Figur 37. Innsamlede korker.  Foto: AiF 

 

Dato: 23. august 
 
Deltakere: 70  
Koordinatorer: 2 
Isbjørnvakter: 4 
 
Km.: ca. 0,5 km 
Vekt: 400 kg  
 
Vær: Opphold  
 

Koordinater: UTM33X:  
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Gåsøyane er et fuglereservat og stengt for ferdsel store deler av sommeren. 15. august åpnet det 
for ferdsel og vi benyttet anledningen til å rydde vestsiden av øya. Med erfaringen fra skoletoktet 
dagen før, ble det booket en ekstra rib fra Svalbard Adventure Group som bidro til raskere 
tendring. Det hjalp betraktelig ifht bruk av tid og var viktig for å få folk raskt tilbake til båten ved et 
eventuelt isbjørnbesøk.  

På Gåsøyene er det en utfordring å komme til med båt pga større stein og bølger. Vi måtte derfor 
gå i land på nordsiden og gå over til vestsiden av øya. Det ble stående igjen 5 bigbager med plast, 
metall, trålekuler og tau, samt 4 oljefat klare for helikoptertransport etter endt innsats fra 70 elever 
og lærere. Alt samlet på ca. 3 aktive timer. Å frakte dette ut med båt ville vært tidkrevende og 
nærmest umulig.  

 

  
Figur 38. Oljefat og trålkule på Gåsøyane.       Foto: AiF  
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Figur 39. «Bildet over - Finn åtte feil».         Foto: AiF 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 40. En full big bag med kun plast. 

Kanner, isopor, bøtter, rør, «bakker», 

emballasje fra byggeindustrien, flasker, 

korker, sko, og flere mindre 

plastgjenstander. Foto: AiF 
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Tokt 6 Hiorthhamn 
 

 
Figur 41. Her har noen gått av seg skoen!        Foto: AiF 

 

 
 
Figur 42. Deltakerne transporteres med rib til 
andre siden av Adventfjorden. Foto: AiF 

 
 

Dato: 27. august 
 
Deltakere: 72 
Koordinatorer: 3 
Isbjørnvakter: 4 
 
Km strand: ca. 1,2 km 

Vekt: 3400 kg 
 
Vær: Vindstille, sol og delvis skyet.  
 

Koordinater: UTM33X: E515360, N8686450 - 

UTM33X: E515740, N8686340 og  

UTM33X: E516450, N8685510- UTM33X: 

E516680, N8684800 (start – stopp) 
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Postet på Aktiv i frilufts facebook 

 

På Svalbard har vi Havhest - og plast. 

Masse plast. Derfor er det så viktig at 

man tar med alt av plast man finner i 

naturen. Enda viktigere er det å 

forebygge at plasten havner i naturen i 

utgangspunktet. Og det er et felles 

ansvar. Vi er brukere av naturen, 

hvorfor skal det være så vanskelig å ta 

vare på den? 

 

Marint søppel som blir plukket på 

Svalbard kan spores tilbake til store 

deler av verden. Havstrømmene frakter 

plasten nordover til Arktis og 

havhestens matfat infiseres av plast og 

menneskeskapte problemer. Så hvis 

du tenker at en sneip, tyggis eller 

sjokoladepapir i naturen ikke er så 

farlig. 

Tenk på nytt. 

 
Figur 45. Foto: Sussane Kuhn 
 

Figur 43 og 44. Drivtømmer er en god 

indikator på hvor man kan finne marin 

forsøpling på Svalbard. Mye drivved = 

mye marint søppel. I Moskuslaguna på 

Hiorthhamn er det et større, relativt flatt 

parti og drivtømmeret blir liggende i en 

salig blanding av plast, metall og nøter. 

Bildet av flasken gir en god indikator på 

at den blå flasken har ligget der en 

stund. På god vei til å brytes ned til 

mindre plastbiter. Foto: AiF 
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Tokt 7 Avlyst 

Beklageligvis måtte vi avlyse prosjektets 7. tokt søndag 3 september. Værmeldingen var usikker 
og meldte store mengder nedbør og vind. Vi tok alle forhåndsregler. Med OBS varsel og 
anbefaling fra Sysselmannen om å unngå bratt terreng grunnet nedbør og fare for jordskred var 
beslutningen enkel. Sikkerhet først!   

 

Analysen gikk i søpla 
 

Før siste tokt skulle gjennomføres var det samlet og sortert 80kg marint søppel til analyse. Vi 
hadde 11x100 meter soner med marint søppel samlet inn. Søpla var sortert i mindre poser med 
påskrift med strand og dato. Korker var separert i egen pose og hvert tokt hadde skåret ut 20 cm x 
20 cm utsnitt av hvert nett som ble funnet og fjernet fra stranden. Mange timer med arbeid var lagt 
ned slik at Wouter Jan Strietman med sine samarbeidspartnere skulle kunne gjennomføre 
analyser av søpla vi samlet inn fra Prosjekt Isfjorden. Dette var en god mulighet til å få en oversikt 
av hvor mye og hvilke type marin søppel vi fant i ulike deler av Isfjorden, samt se på muligheten til 
å finne kilden til hvor noe av dette kom fra. Målet med deres prosjektet, «Arctic marine litter action 
plan» er å hindre marin plastforurensning i Arktis ved å identifisere kilden, handle og skape 
løsninger.  
To dager før Wouter Jan ankom Svalbard og skulle gjennomføre analysen var søpla fraktet fra 

idrettsanlegget, der det var oppbevart under prosjektet, og ned til avfallsanlegget. På 

avfallsanlegget skulle Wouter Jan stå inne og gå gjennom alt innsamlet materiale. Beklageligvis 

ble alt materiell kastet ved en misforståelse hos avfallsanlegget. Igjen sto vi med materiale fra kun 

4 x 100 meter strand. (se vedlegg 1)  

 

  

Gjennom sommeren tok studenter fra 

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) 

kontakt med Aktiv i friluft og fikk utdelt big 

bags til å samle inn marint søppel under sitt 

feltarbeid på vest og nordvestkysten av 

Svalbard.  

Det resulterte i totalt 220 kg brennbart, 20 kg 

glass med en hel del trålekuler i tillegg. Det 

ble plukket søppel i strandsona ca. 30-60 

minutter per dag av 6-8 personer i snitt.  

Korkene som ble sendt inn fra deres tokt ble 

sendt videre til Wageningen Economic 

Research og Wouter Jan for videre analyse. 

 

Foto: AiF 
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Tokt 8 Phantomodden  

 

Figur 47 og 48. Trålkuler i flere farger finnes langs alle strender.   Foto: Margrete Keyser 

 

Dato: 8. – 9 . september 
 
Deltakere: 35 
Koordinatorer: 2 
Isbjørnvakter: 6 
 
Km strand: ca. 3 km 

Vekt: 310 kg 
 
Vær: Nesten vindstille, lett skydekke, knallvær for 
rydding. Avsluttet en dag tidligere grunnet meldt 
kraftig økende vind på søndag.  
 

Koordinater: UTM33X: E532468 N8718097 
 



   

26 
 

 

8. september seilte Polar Girl ut i retning Kap Wijk med siste toktet for Prosjekt Isfjorden. Kap Wijk 
hadde besøk av ei binne med to unger som sto og spiste på et hvalrosskadaver i strandkanten og 
dermed ble det forsøkt med plan B, Bohemannflya. Søknad om ilandstiging utenfor området 10 
var allerede godkjent av Sysselmannen. Men så var det isen da. Yoldiabukta var full av breis og 
vindforholdene tilsa at det var for risikabelt å sette folk i land også her. Til slutt endte toktet med 
plan C, som var Phantomodden. 

Phantomodden var ikke dekket av søppel - heldigvis. Men det var nok til at det ble samlet inn 4 big 
bager. Det er trist at vi finner mer eller mindre plast og marint søppel på hver eneste strand vi har 
besøkt i Isfjorden.  

Koordinatorer og ansvarlige isbjørnvakt gjorde løpende gode vurderinger i dialog med 
prosjektleder og Polar Girl for denne turen. Selv om transportetappen ble lang var deltakere, 
filmteamet fra Sky News og Wouter Jan Strietman fornøyd med helgens tokt og opplevelser. Det 
er noe med å samle folk fra ulike land, med ulik bakgrunn, men med felles mål rundt bålet. Det gir 
fellesskap, opplevelser, godt samarbeid og gode historier. Formidling fortsetter også etter turen. 

 

Figur 49. I Prosjekt Isfjorden har deltakerne vært ivrige bidragsytere til renere strender. Samarbeid 
og samhold beskriver turene godt. Foto: Margrete Keyser 
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     Figurene 50 - 52. plast, tokt - deltakere og vakker natur.      Foto: AiF 

 

Figur 53. Bigbager med søppel venter på å bli hentet av «Polar Girl». Foto: Margrete Keyser 

 

 

 

Postet på Aktiv i frilufts facebookside  

 

Vi må plukke mye marint avfall de neste 50 åra - for det forsvinner ikke av seg selv. 

Inntil ny teknologi og løsninger kommer på plass, og vi ikke er bedre på å forebygge enn vi er, 
ja da må vi ut på søppeltokt.  
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Oppsummering 

 
Deltakere: 350 

• Noen av deltakerne har deltatt på flere tokt og tallet representerer derfor antall deltakere 
totalt for alle tokt. 

• Deltakelse Longyearbyen Skole: 7 - vgs: ca. 160 elever og lærere 
Koordinatorer: 18 
Isbjørnvakter: 33 
Km strand: ca. 22,7 km 
Vekt: 6630 kg 
 
 

Prosjekt Isfjorden – «it`s a wrap». 
 

 
 

Figur 54: Kart over Isfjorden og strendene som ble ryddet i 2017 

 

 

Etter et prosjekt vil man alltid se et forbedringspotensialet. Og nettopp dette tar vi med oss videre 

som erfaringsbasert læring og en mulighet til å stå bedre rustet til neste prosjekt/oppgave og 

ryddetokt. Prosjekt Isfjorden har vært omfattende både i planlegging og gjennomføring. 

Påmeldinger og håndtering av disse, sikkerhetsrutiner, våpenhåndtering, båttransport, 

forskerteam, TV team, værmeldinger og informasjon til deltakere, isbjørnvakter og koordinatorer. 

Et tidkrevende forarbeid, tilbakemeldinger, kontinuerlig forbedringer og innsats har preget 

sommeren og høsten. Vi har hatt alt fra Plan A til plan C og valgte å avlyse et tokt grunnet varsel 

Totalt er det plukket 6630 kg marint 

søppel i regi av Prosjekt Isfjorden  

sommer/høst 2017.  

 

Kommentaren fra avfallsanlegget 

synes verdt å nevne;  

 

«Restavfallet som er blitt levert inn av 

Aktiv i friluft inneholdt mye småplukk. 

Vi la merke til dette under tømming av 

big bags fra forskjellige aktører. 100 

kg fra Hiorthamn inneholdt merkbart 

mer av for eksempel  

korker/stropper/plastflasker og 

liknende småting. Godt å se at slikt blir 

sett og plukket opp». 
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om ekstremvær. Utfordringene har kommet på løpende bånd, men vi velger å tro at de er blitt løst 

hensiktsmessig og i takt med behovet. Sikkerheten til deltakerne har alltid vært første prioritet og 

deltakerne har gjengjeldt med ivrig innsats og engasjement på turene. Vi kan med sikkerhet si at 

11 strender i Isfjordområdet har fått et betydelig løft og mindre marint søppel – for en stund.  

 

Prosjektet går nå inn i sin andre fase, der mørketid og snø gir naturlige begrensninger til å plukke 

marin forsøpling, men ro til å se utfordringene i marin forsøpling, og mulighetene til å formidle, fra 

en annen side. Gjennom kunstprosjekt, museumsutstilling og idèverksted kan vi kanskje nå andre 

grupper enn de som har deltatt på strandryddetokt. Polarhistorien er spennende og dramatisk. 

Den beskriver natur og dyreliv, stillhet og kamp. Det er jo en tanke å tenke; Hvilke historie 

etterlater vi, dagens moderne samfunn, til de som kommer etter oss?  

 

En stor takk til alle engasjerte deltakere, Polar Charter, Svalbard Catering, Longyearbyen 

Hundeklubb og øvrige som har bidratt inn i prosjektet.  

 

En stor takk til prosjektets samarbeidspartnere; Sysselmannen på Svalbard, Svalbards 

Miljøvernfond, Store Norske Spitsbergen Kulkompani, Longyearbyen Feltbiologiske forening 

(LoFF), Longyearbyen Lokalstyre, Den Arktiske skolesekken (LL), Visit Svalbard og Geir W. 

Gabrielsen ved Norsk polarinstitutt. Takk til Miljødirektoratet for tilskudd til Prosjekt Isfjorden. 

 

 

      
  

 

 

 

  
 

30.11.2017 

 
Silje M. Hagen 

Prosjektleder 


